Til pressen

Mandag den 9. april 2018

Festivalen - dag for dag, time for time, minut for minut...
Hvornår?
Søndag, 15. april
Kl. 14.00 – 16.00

Mandag, 16. april
Kl. 09.00 – 15.00

Kl. 17.00 – 18.30

Kl. 17.30

Hvad og hvem?

Hvor?

Reportagemuligheder:

Fotomuligheder:

Kom-Bi i
Hornslet

X

X

På alle deltagende
institutioner og
skoler i festivalen

X

X

ÅBNINGSFEST – GALLAFEST FOR ALLE
Borgmester Ole Bollesen deltager i arrangementet og
holder tale. Underholdning for hele familien – aktiviteter
for børnene. Se hele programmet for åbningsfesten her:
http://www.aprilfestival.dk/aabningsfest.asp

Teaterforestillinger på skoler og institutioner for børn
og unge (kun for skoleelever og institutionsbørn). Kontakt
Søren K. Kløft på sk@teatercentrum.dk, hvis du vil besøge
skoler og/eller institutioner, hvor der spilles teater.

Teaterforestillinger på udvalgte spillesteder for alle;
børn & unge samt deres forældre (se oversigt på s. 6 i det
officielle festivalprogram). Se programmet her:
https://issuu.com/teatercentrum/docs/aprilfestival_progra
m_2018_200dpi_i

På udvalgte
spillesteder i
kommunen

X

Internationalt gæstespil
FRANKRIG/NORGE: Plexus Polaire - 'Ashes'
Dukke- & animationsteater på højeste internationale
niveau. Forestillingen har vundet adskillige internationale
priser. Varighed: 60 min. Sprog: Spilles på engelsk

Syddjurs
Egnsteater,
teatersalen
(Kulturhotellet,
Rønde)

X

Se mere på:
http://www.aprilfestival.dk/internationale_gaestespil.asp

Kl. 19.30 – 21.00

ÅBNINGSRECEPTION
Åbningsreceptionen er den officielle velkomst til
teatertrupper og hyldest til de mange frivillige, der er med
til at løfte Aprilfestivalen.
Borgmester Ole Bollesen og Festivalleder fra
Teatercentrum Henrik Køhler holder tale, og der vil være
maritim forplejning, musik og stemning i de historiske
rammer.

På
Fregatten
Jylland.
Ebeltoft

X

X

Fortsætter på næste side…

Tirsdag, 17. april
Kl. 09.00 – 15.00

Kl. 15.00

Teaterforestillinger på skoler og institutioner for børn
og unge (kun for skoleelever og institutionsbørn). Kontakt
Søren K. Kløft på sk@teatercentrum.dk, hvis du vil besøge
skoler og/eller institutioner, hvor der spilles teater.

På alle deltagende
institutioner og
skoler i festivalen

X

Syddjurs
Egnsteater,
teatersalen
(Kulturhotellet,
Rønde)

X

På udvalgte
spillesteder i
kommunen

X

På alle deltagende
institutioner og
skoler i festivalen

X

X

Internationalt gæstespil
FRANKRIG/NORGE: Plexus Polaire - 'Ashes'
Dukke- & animationsteater på højeste internationale
niveau. Forestillingen har vundet adskillige internationale
priser. Varighed: 60 min. Sprog: Spilles på engelsk
Se mere på:
http://www.aprilfestival.dk/internationale_gaestespil.asp

Kl. 15.00 – 20.00

Teaterforestillinger på udvalgte spillesteder for alle;
børn & unge samt deres forældre (se oversigt på s. 6 i det
officielle festivalprogram). Se programmet her:
https://issuu.com/teatercentrum/docs/aprilfestival_progra
m_2018_200dpi_i

Onsdag, 18. april
Kl. 09.00 – 15.00

Kl. 16.00

Teaterforestillinger på skoler og institutioner for børn
og unge (kun for skoleelever og institutionsbørn). Kontakt
Søren K. Kløft på sk@teatercentrum.dk, hvis du vil besøge
skoler og/eller institutioner, hvor der spilles teater.

X

Internationalt gæstespil
SYDAFRIKA: The Chaeli Campaign and Inclusive Arts
Collective - 'No fun ction alL anguage'
Et fænomenalt hold af performere – hver især med
forskellige former for fysiske funktionsnedsættelser – gør
forestillingen ærlig, hjertelig, legesyg, smuk og sjov.
Selvom der kommunikeres på op til fire forskellige sprog,
når denne forestilling langt ud over scenekanten.

Syddjurs
Egnsteater,
teatersalen
(Kulturhotellet,
Rønde)

X

Varighed: 55 min. Sprog: Engelsk, tegnsprog (Sydafrika),
Xhosa og Afrikaans
Se mere på:
http://www.aprilfestival.dk/internationale_gaestespil.asp

Kl. 16.00 – 20.00

Teaterforestillinger på udvalgte spillesteder for alle;
børn & unge samt deres forældre (se oversigt på s. 6 i det
officielle festivalprogram). Se programmet her:
https://issuu.com/teatercentrum/docs/aprilfestival_progra
m_2018_200dpi_i

På udvalgte
spillesteder i
kommunen

X

Teaterforestillinger på skoler og institutioner for børn
og unge (kun for skoleelever og institutionsbørn). Kontakt
Søren K. Kløft på sk@teatercentrum.dk, hvis du vil besøge
skoler og/eller institutioner, hvor der spilles teater.

På alle deltagende
institutioner og
skoler i festivalen

X

X

X

X

Torsdag, 19. april
Kl. 09.00 – 15.00

Kl. 15.00

Internationalt gæstespil
SYDAFRIKA: The Chaeli Campaign and Inclusive Arts
Collective - 'No fun ction alL anguage'
Et fænomenalt hold af performere – hver især med
forskellige former for fysiske funktionsnedsættelser – gør
forestillingen ærlig, hjertelig, legesyg, smuk og sjov.
Selvom der kommunikeres på op til fire forskellige sprog,
når denne forestilling langt ud over scenekanten.

Syddjurs
Egnsteater,
teatersalen
(Kulturhotellet,
Rønde)

Varighed: 55 min. Sprog: Engelsk, tegnsprog (Sydafrika),
Xhosa og Afrikaans
Se mere på:
http://www.aprilfestival.dk/internationale_gaestespil.asp

Fortsætter på næste side…

Kl. 09.00 – 16.00

OPLEVELSESKONFERENCE:
DEL&TAG
- hvordan oplever børn og unge forskellige
deltagelsesformer i (scene-) kunst?
Konferencen afvikles på Gomde Helgenæs, et buddhistisk
retreat, som ligger naturskønt midt i Mols Bjerge.
Konferencen bliver afviklet på dansk og udvikles af
skuespiller og facilitator Jeppe Lajer og konsulent og ph.d.
studerende Pernille Welent Sørensen, fra henholdsvis
Aktør og Teatercentrum.

Gomde
Helgenæs,
Smedehalden 3,
Knebel

X

På udvalgte
spillesteder i
kommunerne

X

Fuglsøcentret
Dragmurvej 6
Knebel

X

X

På 19 spillesteder
i Rønde og Ebeltoft

X

X

På 19 spillesteder
i Rønde og Ebeltoft

X

X

På 19 spillesteder
i Rønde og Ebeltoft

X

X

X

Se mere her:
http://www.aprilfestival.dk/faglige_arrangementer.asp

Kl. 15.00 – 20.00

Kl. 19.00 – ca. 20.00
(dørene åbnes kl.
18.30)

Teaterforestillinger på udvalgte spillesteder for alle;
børn & unge samt deres forældre (se oversigt på s. 6 i det
officielle festivalprogram). Se programmet her:
https://issuu.com/teatercentrum/docs/aprilfestival_progra
m_2018_200dpi_i

Det store FESTIVALSHOW
Publikum vil blive præsenteret for musik og dans, sang og
eventyrlige optrin i en skøn forening med dramatiske og
spændende historier. Oplev også små smagsprøver på
teaterforestillinger, der i mange år har kendetegnet dansk
teater for børn og unge både her og i udlandet.
Showet er produceret for Aprilfestivalen af Syddjurs
Egnsteater i et tæt samarbejde med lokale dansere og
musikere.
Iscenesættelse og instruktion: Hege Tokle.
Se mere på: http://www.aprilfestival.dk/festivalshow---d19-april.asp

Fredag, 20. april
Kl. 11.00 – 21.30

Teaterforestillinger på udvalgte spillesteder for alle;
børn & unge samt deres forældre. Gratis specialbusser
bliver indsat mellem byer og spillesteder. Se mere her:
http://www.aprilfestival.dk/festivalens_forestillinger.asp

Lørdag, 21. april
Kl. 09.30 – 21.00

Teaterforestillinger på udvalgte spillesteder for alle;
børn & unge samt deres forældre. Gratis specialbusser
bliver indsat mellem byer og spillesteder. Se mere her:
http://www.aprilfestival.dk/festivalens_forestillinger.asp

Søndag, 22. april
Kl. 10.00 – 16.30

Teaterforestillinger på udvalgte spillesteder for alle;
børn & unge samt deres forældre. Gratis specialbusser
bliver indsat mellem byer og spillesteder. Se mere her:
http://www.aprilfestival.dk/festivalens_forestillinger.asp

________________________________________________________________________
PRESSEKONTAKT
Mangler du oplysninger og/eller kontakt til f.eks. teatre?
Festivalens pressekontakt:
Søren Kristoffer Kløft, +45 4075 6902,
kl. 09.00 – 21.00 på alle festivalens dage
eller skriv på mail: sk@teatercentrum.dk
Pressekontakt – Syddjurs Kommune:
Lise Grankvist Larsen / ligl@syddjurs.dk / +45 2169 1583

